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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Socialnovarstveni zavod Hrastovec zaznamoval
svojo 70-letnico
V Socialnovarstvenem zavodu Hrastovec so danes pripravili slovesnost z naslovom Različnost nas bogati, s katero so
zaznamovali 70-letnico zavoda. Med gosti je bil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je v nagovoru poudaril nujnost
sprejemanja razlik v družbi. Posebej je opozoril na družbeni položaj oseb z motnjami v duševnem razvoju.
"Naša edina naloga je, da z razlikami v družbi živimo, jih sprejemamo, in se trudimo vsakomur omogočiti, da živi svoje
življenje polno in po svojih najboljših zmožnostih," se je zavzel Pahor. Po njegovih besedah mora vsakdo "pod skupnim
soncem poiskati svoj kanček svobode in pozornosti zase." V nagovoru se je tudi zahvalil strokovnemu osebju v zavodu
Hrastovec za požrtvovalno delo.
Pozdravne besede je zbranim na slovesnosti namenila tudi direktorica zavoda Andreja Radoha. Dejala je, da si v zavodu
prizadevajo stanovalcem ustvariti prijetno, toplo in domače okolje, hkrati pa jih spodbujajo, da po svojih zmožnostih
izkoristijo življenjske priložnosti. Predsednik sveta zavoda Mihael Cigler se je Pahorju zahvalil za dolgoletno podporo
zavodu.
Cigler je spomnil, da je bil prav Pahor pobudnik sprememb zakonodaje na področju duševnega zdravja. S temi
zakonodajnimi spremembami je po Ciglerjevih besedah Slovenija ohranila status države, ki spoštuje tudi človekove
pravice tistih, ki živijo ali so nastanjeni v zavodih, kot je zavod Hrastovec.
Na slovesnosti so tudi podelili priznanja zaslužnim, ki z dolgoletnim delom na strokovnem področju ali s prostovoljnim
delom sooblikujejo izobraževalne programe strokovnega kadra in podpirajo vključevanje stanovalcev zavoda v lokalno
skupnost. Po slovesnosti je v imenu stanovalcev Stanka Ačko skupaj s predsednikom republike in direktorico zavoda
posadila drevo upanja.
Socialnovarstveni zavod Hrastovec je bil sicer ustanovljen leta 1948 kot Dom za duševno defektne in mladino ter je, kot
pravijo v zavodu, veljal "za zadnjo postajo norosti, kamor človeka odložijo, ko vsi obupajo nad njim in ga ni mogoče
spraviti v okvir "normalne" družbe. Danes je zavod s transformacijo svojega dela in ustanovitvijo 25 dislociranih enot v
lokalno okolje preselil okoli 270 stanovalcev.
Da bi svoje aktivnosti predstavili širši javnosti, so v sklopu praznovanja 70-letnice pripravili več prireditev, s katerimi želijo
tudi opozoriti, da brez širše pomoči družbe, ki mora biti strpnejša in bolj odprta do drugačnosti, ne bodo uspeli uresničiti
vseh zastavljenih ciljev. Ob jubileju je zavod v prejšnjem tednu odprl prenovljeno dislocirano bivalno enoto v Apačah.

